
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Usługa pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Muzeum Katyńskiego - Oddziału
Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140861819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-495

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226295271

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@muzeumwp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługa pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Muzeum Katyńskiego - Oddziału
Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5fb6c54-6fde-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022030/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-24 10:40

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 568102,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 74074,07
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Muzeum
Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Usługa
wykonywana będzie w obiekcie położonym w Warszawie, ul. Jana Jeziorańskiego 4 (Cytadela
Warszawska), 01-521 Warszawa o łącznej powierzchni ok. 2 hektarów. Przedmiot zamówienia
obejmuje:1) utrzymanie placu apelowego jako elementu ekspozycji stałej, trawników i rabatów z
krzewami ozdobnymi;2) utrzymanie roślin zielonych i kwitnących wzdłuż ścieżki straży (do
wysokości 2 m wałów) - 250 m i na Baterii Barkowej – element zielonej ekspozycji stałej;3)
utrzymanie łąki kwietnej na skarpach (skarpy są wysokości do 17m) wzdłuż Muru Carnota (ok.
300m);4) utrzymanie drzew, krzewów i pnączy;5) serwis automatycznego systemu
nawadniającego, kontrola pracy, przeglądy, korekta obszaru pracy zraszaczy;6) grabienie i
wywóz liści z terenu Muzeum.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
unieważnia się, jeżeli w postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
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zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.W dniu 17.02.2021 roku
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pielęgnacji
i utrzymania zieleni na terenie Muzeum Katyńskiego - Oddziału Martyrologicznego Muzeum
Wojska Polskiego. Termin składania ofert został wyznaczony na 2.03.2021 r. na godz. 10:00. W
wyznaczonym terminie wpłynęło 9 (słownie: dziewięć) ofert. Zamawiający odrzucił 6 (słownie:
sześć) ofert: 1) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP ofertę Wykonawcy Centrum
Ogrodnicze Andrzej Zieliński, ul. Modlińska 322, 03-152 Warszawa;2) na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 6 ustawy PZP oferty Wykonawców Baobab Brandys Sp. z o.o., ul. Swarzewska 50 lok.
2,01-821 Warszawa oraz KRZAK Adam MAŃK, ul. Światowida r. Ćmielowskiej, nr Va, 03-144
Warszawa;3) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP oferty Wykonawców Green Fashion
s.c. Zuzanna Szuliga-Król, Izabela Palmąka, ul. Podskarbińska 8A lok. 53, 03-833 Warszawa
oraz Bryll & Co Konrad Bryll, ul. Bystrzycka 17, 04-934 Warszawa;4) na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 18 ustawy PZP ofertę Wykonawcy Arkpol Arkadiusz Tomczyk, ul. Brzozowa 2, 13-240
Iłowo Osada 13-240.Mając powyższe na względzie zachodzi przesłanka unieważnienia
postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 3 ustawy PZP tj. cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103464

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 224553,6

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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